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িচ�:রবী�নাথ(ছিব সং�হ উইিকিপিডয়া)

বাংলা সািহ�ত� পদাপ�ণ মা�ন আপিন ই�তাম�� রবী�নাথ পাঠ ক�র �ফ�ল�ছন।ব�� রবী�নাথ �ক বাদ
িদ�য় বাংলা সািহত� পাঠ মা�ন-লবনহীন তরকারী।�কান এক অ�� হাত বাংলা সািহ�ত� রবী�নাথ পাঠ
বা�গত ক�র�ছন।�সই �ছাট�বলায় �� জাতীয় সংগীত "আমার �সানার বাংলা আিম �তামায় ভালবািস"
�থ�কই আপনার আমার রবী�নাথ পাঠ �� হ�য়�ছ।এরপর "�ি��াধীনতা" �বাধ হওয়ার আগ পয ��
ই�া �হাক আর অিন�া �হাক রবী�পাঠ বা�তা�লক।��ত�ক ��ণীর পাঠ� বই�ত রবী�নাথ
থাক�বই।সরকার পা�া�ল ��ণী িব�শষ �ব�-কিবতা পা�� যায়,�কান �কান �ব�ব��র �লখক ও হয়�তা
পাতা �থ�ক অ�� হ�য় যায়।রাজ�নিত দািঁ�পা�ায় এক সময় অ�� হ�য় যা�ব আল-মাহ�দ ও �সানার
�নালক।ই�তাম�� ফর�খ আহ�মদ�ক ��ঁজ পাি��ন পাঠ� বই�ত।িক� পাঠ�বই�ত রবী�নাথ �থ�কই
যা�ব, থাক�তই হ�ব থাকা চাই চাই। মা�াসা িশ�া�তও রবী�নাথ �ান �প�য়�ছ ��নিছ।��ন ভা�লাই
�ল�গ�ছ।মা�াসা ছা�রা ���লার হ�ব,মা�াসা ছা�রা রবী�নাথ জান�ব রবী�নাথ প��ব।রবী�নাথ
থাক�ব তা�দর কলপনায় মহা��ষ িহসা�ব।যিদও রবী�নাথ �ব�ব��র জিমদার এবং তারঁ �ব����ষর
িভ�ট �ব�ব�� থাকা স��ও �ব�ব��র �জা�দর �ছ�ল�ম�য়র জ� �কান পাঠশালা,ম�ব বা অ��কান
িশ�া �িত�ান গ��নিন বা তা�ত সাহা� ও ক�রন িন।ত�ও রবী�নাথ �ব�ব�� বা�তা�লক ভাব�তই
িক ভা�লা লা�গ!�কন রবী�নাথ �ক বা�তা�লক করা �হা�লা? এ ���র জবা�ব রবী� ভ��দর কাছ



�থ�ক আিম �য জবাব �প�য়িছ তা উ�তৃ করলাম।

"রবী�নাথ(১৮৬১-১৯৪১) থাক�বই বা না �কন!এক �ি��ত �দখ�ত �গ�ল �যভা�বই
�হাক িতিন বাংলা সািহত� স�� ক�র�ছন।বাংলা সািহত� �ক িতিন সারাটা জীবন
িদ�য়ই �গ�ছন।িতিন বাংলা সািহ�ত� বা�ালী�দর ৫২ � কা���, ১৩�
উপ�াস,৩৮ � না�কা,৩৬� �ব�,৯৫ � �ছাটগ�,১৯১৫ � গান ও ২০০০ �
ছিব উপহার িদ�য়�ছন।তারঁ সািহ�ত�র �নগত মান িন�য় �ক আ�ছ �� �তালার?
এখ�না িক জ� হ�য়�ছ �স �য ��র?"

�াঁ ব��র দাবী এ�কবা�র অ�লক নয়।রবী�নাথ �ক বাদ িদ�য় বাংলা সািহত� স�� নয় (বাংলা
সািহত� স��ধ হ�য়�ছ চাষা�ষার হাহা�ত-অ�াপক আ�র রাজ�াক)|Kwe wnmv‡e wZwb LyeB GKRb
cwikÖwg wQ‡jb, KviY mvwnZ¨ Ki‡Z wZwb Zvui Rxe‡b cªPzi mgq †c‡q‡Qb hv Ab¨iv LyeB Kg †c‡q‡Qb
evsjv mvwn‡Z¨i RM‡Z|cvwievwiK m~‡Î Rwg`vi nIqvq iex›`ªbv‡_i abm¤ú‡`i †Kvb wcQzUvb wQ‡jvbv|ZvB
mvwn‡Z¨i wcQ‡b wZwb Zvui mvivUv Rxeb e¨vq K‡i‡Qb।িকংবা তারঁ �লখার �নগত মান িন�য় �� �তালার
ম�তা �কান �য �� অবিশ� �নই।থাক�লও তারঁা চাপা প�র আ�ছন বা তা�দর চাপা �দয়া হ�য়�ছ।একথা
সব�জনিবিদত সব�মহ�ল রবী�নাথ এর �লখার কদর তারঁ �না�বল �াি�র প�র হ�য়�ছ।এর আ�গ তারঁ
�কান �� �প হওয়ার ভ�য় �কান �কাশক ছাপ�ত চাই�তানা।�স সময়কার সািহিত�কগণ রবী�নাথ�ক
িনতা�ই অিশি�ত ভাব�তন।

"ঠা�র �না�বল �াইজ �াি�র ��ব��ায় অিশি�ত �ি� িহসা�ব গ�
হ�তন।আমার �াি���লশন পরী�ার বাংলা ��প�� ঠা��রর এক� রচনা �থ�ক
উ�িৃত িদ�য় �সটা�ক িব�� ও সা� বাংলায় �লখার িন�দ �শ িছল।"[জাি�স
আ�ল মও�দ;ম�িব� সমা�জর িবকাশ;সং�িত �পা�র-��া ৪০৮]

ঈ�রচ� িব�াসাগ�রর নাতী ��রশচ� সমাজপিত, ১৩১৯ ব�া� কািত��কর সািহত� সং�ায় রবী�নাথ
স��� ম�� কর�লন,

"ইং�া�� রবী�নাথ স���নার খব�র �দিখ�তিছ-ইং�া��র অ�নক �ধী �ীকার
কির�ত�ছন �য,রবী�নাথ বত�মান ��গর সব���� কিব ও ভা�ক-এ িবষ�য় তাহঁার
�� ি�তীয় �ি� জগ�ত �কান �দ�শ নাই।

আন��র কথা নয়? ত�ব িকনা �দ�শর �লাক এতিদন তাহা �ঝ�ত পা�র
নাই।ইদানীং রবী� ভ����র বগ�লই িবরাজ ক�রন দশ�ন �ঘ �ট।িব��য়র কথা এই
�য, �দিখ�ত �দিখ�ত জগ�তর সািহত� এত দির� -�ায় �দউিলয়া হইয়া িগয়া�ছ
�য রবী�নাথ সব���� বিলয়া পিরগিণত হই�লন।�কান �কান �ধী এই জগত�াপী
কিব জির�পর সা�ভ�য়ার িছ�লন,তাহা বিল�ত পািরনা।যাহঁারা আমা�দর ধ� কির�লন,
তাহঁারাই ধ�।"[�জািতম�য় রবী ও কা�লা �ম�ঘর দল;�ঃ৯-১০]

পি�কায় তারঁ �লখা ছাপা �হা�তা িক� ��াকা�র কিবর �লখা �স িন�জর টাকা�তই অথবা আ�ী�য়রা
ছাপা�তা।১৮৯৬ সা�ল তারঁ ভা�� এক� বই �ছ�পিছল যা �সল�ফই সাজা�না িছ�লা �কউ �ক�ননিন।



"�না যায়, �সই বই�য়র �বাঝা �দীঘ �কাল �দাকা�নর �শ� ও তাহঁার িচ� �ক
ভারা�র কিরয়া িবরাজ কির�তিছল" [ইসলাম ও রবী�নাথ :অিমতাভ �চৗ�রী-
�ঃ৭৮]

এমন সময় ও কিবর অিতবািহত হ�য়�ছ �য �স অ�ধ �ক দা�ম তারঁ বই িবি� কর�ত হ�য়�ছ, বা এক
�তীয়াংশ দা�ম তারঁ ���র কিপরাইট িবি� ক�র�ছন।

"১৮৯৬ সা�ল 'রিব মামার' �থম কা����িল �কাশ ক�রন িতিনই। তারপর
ব�বছর রবী�নাথ �ক এ িবষ�য় অ�নকটা িন�জর উপরই িনভ�র কর�ত
হ�য়�ছ।িন�জর খর�চ িতিন বই�য়র পর বই �ছ�প�ছন।....রবী�না�থর বই অ�নক
সময় িবি� কর�ত হ�য়�ছ অ�ধ �ক দা�মও।তা িন�য় �সকা�ল কম ঠা�া িব�প
হয়িন।...১৯০০ সা�ল কিবর ব� ি�য়নাথ �সন �ক িতিন িল�খিছ�লন 'ভাই, একটা
কা�জর ভার �দব?...আমার ��াবিল ও �িণকা পয �� সম� কা��র কিপরাইট
কাউ�ক ৬০০০টাকায় �কনা�ত পা�রা?আমার ��াবিল যা আ�ছ �স এক �তীয়াংশ
দা�ম িদ�ত পারব(কারণ এটা�ত স�ত�র অিধকার আ�ছ,আিম �াধীন নই,আমার ��
িব�াস,�য �লা�ক িকন�ব �স ঠক�বনা।...আমার ��াবটা িক �তামার কা�ছ �ঃসা�
�ঠ�ক�ছ? যিদ ম�ন কর �ছাটগ� এবং বউ ঠা�রাণীর হাট ও রাজিষ �কা���াবলীর
�চ�য় খির�া�রর কা�ছ �বিশ �িবধাজনক �িতভাত হয় তাহ�ল তা�তও আিম ��ত
আিছ।িক� আমার িব�াস কা�����লাই লাভ জনক।' এই রকম নানা ঝা�মলার
ম�� কিবর বই �কাশ কর�ত হ�য়�ছ" [ইসলাম ও রবী�নাথ ;অিমতাভ �চৗ�রী-
�ঃ৭৯]

কিবর উপর এই অিভ�যাগ ও িছ�লা �য তারঁ যাবতীয় �ি�ই নকল!এই অিভ�যাগ� ��লন -কালী�স�
িব�ািবশারদ তারঁ িমঠা ক�া�ত।"�জ�ািতম�য় রবী ও কা�লা �ম�ঘর দল" ���র ১১১ ��ায় �িজত �মার
�সন�� এক� �লখার �দন,
"��ফ টাকার �জা�� �র �লখার কদর হয়।" আবার ব�লন, "রবী�না�থর �ায় যাবতীয় �ি�ই
নকল।িব�দশ �থ�ক ঋন �ীকার না ক�রই অপহরণ।"
কালী�স� িব�ািবসারদ তারঁ িম�ঠ ক�া�ত রবী�নাথ �ক িন�য় �া�রািড কিবতাও িলখ�লন "রিবরা�"
ছ�না�ম।"�জ�ািতম�য় রবী ও কা�লা �ম�ঘর দল" ���র �সৗজ�� আিম কিবতা���র উ�িৃত িদি�।

১নং কিবতা;

ঠা�র রবী�নাথ

ব��র আদশ�কিব।

িশ�খিছ তাহঁাির �দ�খ

�তারা �কউ কিব হিব?



'কি� ও �কামল'প�

'��রা �র' চা� যিদ।

প�� যা আমার �টা�ল

�দ�খ যা কিব� নদী।

�স �য রবী-আিম রা�,

�� �� সবাকার

ধনী �স-দির� আিম

�স আ�লা-এ অ�কার।"

২নং কিবতা;

"(১)�মৗিলকতা প�থর ধা�র

গ�াগি� খায়।

ও তার অ�বা�দর িবষম �ঠলায়

��া ল�া পায়।।

��নাগিল হার �ম�ন�ছ

�মৗিলকতা �দ�খ।

যত �িদমালা বাংলা প��

রিব ঠা�র �ল�খ।।

(২) আয় �তারা �ক �দখ�ত যািব,

ঠা�র বাি�র ম� কিব!!



হায়�র কপাল হায়�র অথ �!

যার নাই তার সকল �থ �!!

(৩)�কমন ভাষা িব�া খাসা

�দখ �কমন সং এ�গা

�রাগা হা�� তাই ���চ �গল

�মাদ অঙ বঙ প�ঙ �গা।

িব�ািবসারদ বা অ�া� রবী সমা�লাচকরা এ কথাটা এ�কবা�রই �য িব��ষ �থ�ক িল�খ�ছন বা যাচাই
বাছাই না ক�রই ব�ল �ফ�ল�ছন এটা বলা �বাকামী। রবী�নাথ গীতা�লী(� সং অফািরংস) এর জ�
যখন �না�বল �প�লন তখন পি�মা সািহিত�কগণ রবী�না�থর িব��� নক�লর অিভ�যাগ আ�নন।তারঁ
"� সং অফািরংস"(গীতা�লী) এর ২৬ নং কিবতা ও ইং�রজী বাই�বল এর "সং অফ স�লামন" এর
৫:২৬ নং ��াক এর িমল �দখান তারঁা।তারঁা গীতা�লীর ৮৬ নং কিবতা ও �ীি�ও গান "Canticle"
এর �ব� িমল �দখান।"আ�ঘাতী রবী�নাথ" এর ১৪৫ নং ��ায় এর আ�লাচনা ক�রন � নীরদ চ�
�চৗ�রী ।রবী�নাথ এর �মািণত এক� নকল কিবতা হ�লা "ভারত তীথ�"।যা কিব "জালা�ি�ন �িম"র
এক� কিবতার �ব� নকল।িন�চ ��টা কিবতা'ই উ�তৃ করা �হা�লা;

"বা� �,বা� �

হর আ�চ হা�ী বা� �।

গর কািফর হর গবরওয়া

�বাত পরি� বা� �।

ই দরগাহ মা দরগা�হ

ন-উি�দ নী�

শতবার গর তাওবাহ িশক�ী বা� �



-জালা�ি�ন �িম"

এই কিবতার নকল রবী�নাথ এর কিবতা� হ�লা;

"এ�সা �হ আয �,এ�সা �হ অনায �-

িহ� �সলমান,

এ�সা এ�সা আজ �িম ইংরাজ

এ�সা এ�সা �ী�ান।

মা'র অিভ�ষ�ক এ�সা এ�সা �রা

ম�লঘট হয়িন �য ভরা-

সবার পর�শ পিব� করা তীথ �নী�র

এই ভার�তর সাগরতী�র।

-রবী�নাথ ঠা�র"

[�ঃএ এক অ� ইিতহাস;�ঃ ১৬৯-৭০]

রবী�নাথ এর "িচ�া' কা��র "এবার িফরাও �মা�র' এবং "মানসী' কা��র "ব�' কিবতা ��র ভাব
ইংরাজ কিব "�শলী' ও "ওয়াড�ওয়া�থ�র' কিবতার নকল।[�ঃঐ] নারায়ণ িব�াস এবং ি�য়র�ন �সন
�মাণ ক�রন "�গারা' এবং "ঘ�রবাই�র' নকল।কালী �মাহন ধ�র �দন রবী�নাথ এর কিবতার
নকল।এবং অিমতাভ �চৗ�রীর �লখায় �মািণত হয়,যার জ� কিব �না�বল পান �সই গীতা�লী নামটাই
নকল করা![�ঃঐ]।রবী�নাথ এর এক� নক�লর কথা ব�লন "আহ�মদ ছফা' তারঁ এক�
সা�াৎকা�র।সা�াৎকার� িন�য়িছ�লন রা�সল,অশীষ এবং �াত� রাই�।বাউল�দর িন�য় কথা বলার ফা�ঁক
রাই� ব�লন,

"রাই�:আমার ম�ন হয় ছফা ভাই, এইখা�ন বাউলরাই হই�ছ সব�চ�য় ব� এিলট।

ছফা:এিল�জম হ�� একটা িজিনস,যখন একটা অং�শ িন�জ�দর আই�ডন�� এসাট �
কর�ত কর�ত তারঁা ম�ন ক�র �য �দ আর �� ফর সামিথং। বাউল�দর এই �য
����লড মানিসকতা। এইটা আিম �ব অপছ� কির।�দখ,�জনরা ম�ন ক�র সম�
ব� স�ার ম�� �াণ আ�ছ।এই কাঠটার ম��ও �াণ আ�ছ।�া�ণর �য
�ভির�য়শন,�সটা হ�� িডি� এবং ���জর।�সজ� উ���ত একটা �শর আ�ছ '�স



��া�তই �নই, �স পাথ�রও �নই,�স নানা ব�ণ�দী�'।

রাই�:এটারই উ��া ক�র রবী�নাথ বল�ত�ছন,�তামারই ��শ�পা�া হল স�জ।

ছফা:রবী�নাথ এটা ���টর �স�ক� পাট ��থ�ক �ির কর�ছ।

রাই�:রবী�নাথ �তা তাই�ল ব� িক� িছল না।

ছফা:এগজা�িল,এই �য িবিভ� জায়গা �থ�ক িন�য় তািল �দওয়ার �মতা এটাই
মা�ষ�ক ব� ক�র।"

[�ঃউ�রখ� আহ�মদ ছফা;�ঃ-২৩২;অ�ায়-একিদন আহমদ ছফার বাসায় আমরা]

রবী�নাথ এর নকল িবষয়ক আ�লাচনা এখা�নই সমা� কর�ত চাই।এ িবষ�য় িলখ�ত বস�ল �ছাটখাট
একটা বই'ই হ�য় যা�ব।�য িবষ�য় আজ িলখ�ত ব�সিছ �সটাই এখন সাম�ন আনা সমীচীন ম�ন
করিছ।�য়াত বাংলা সািহিত�ক আহ�মদ ছফা �ণীত "য�িপ আমার ��" বই� স�িত পাঠ
করলাম।আহ�মদ ছফা তারঁ �� "অ�াপক আ�র রা�া�কর" সা�থ দীঘ�জীব�ন পিরচ�য় �য কথাবাত�া
চািল�য়�ছন তা ��ল ধ�র�ছন।বই��ক অ�াপক আ�র রা�া�কর সা�াৎকার সা�াৎকা�ররর বই বলা
যায়।বই�র ��া ৬০ এ নজর পর�তই চমক�দ এক� কথা �ি��গাচর হ�লা।রবী�নাথ এর িবষয়
আ�লাচনা উঠ�ল ছফা জান�ত চান রবী�নাথ স��� উনার মতামত।এছা�াও ছফা রবী�নাথ ব� মা�ষ
িক-না এর িবষ�য় ইি�ত িদ�ল আ�র রা�াক ব�লন,

"রবী�নাথ ব� �লখক,মা�ষ িহসা�ব রবী�নাথ িব�াসাগর িকংবা তারঁ মত মা��ষর
ধা�র কা�ছও আস�ত পা�রন না।ব� �লখক আর ব� মা�ষ এক নয়।ব�
�লখক�দর ম�� ব� মা��ষর ছায়া থা�ক।"



িচ�: অ�াপক আ�র রা�াক এবং আহ�মদ ছফা (ছিব উইিকিপডয়া)

জাতীয় অ�াপক এখা�ন িক �বাঝা�ত �চ�য়�ছন �সটা কা�রা �বাঝার বািক �নই।সমাজ সং�ার বা
সািহ�ত�র উ�িত�ত রবী�নাথ এর �তমন �কান হাত �নই।এই �য হা�লর রবী���মী�দর উ�ট দাবী
�সটা িতিন এ�কবারই �িল�াৎ ক�র িদ�য়�ছন।রবী� ভ�রা দাবী ক�রন "রবী�নাথ বাংলা ভাষা বাঁিচ�য়
�র�খ�ছন"।এ িবষ�য় অ�াপক আ�র রা�াক �ক আহ�মদ ছফা �� কর�ল উিন িনঃস��া�চ ব�লন-

"বাংলা ভাষাটা বাঁচাইয়া রাখ�ছ চাষা�ষা, �ট ম�র-এরা কথা কয় �দই�াই ত
কিব কিবতা িলখ�ত পা�র।"[�ঃ আহ�মদ ছফার ঐ বই �ঃ৬০-৬১]

এই কথা�র আ�রা ভা�লা িব��ষন করা যায় তারঁ �ি�গত জীবন িদ�য়।মা�ষ িহসা�ব িতিন ব� িছলন
িকনা।ব� ভাই�য়র �বৗ�য়র সা�থ পরকীয়া অতঃপর িব�য়,িব�য়র পর কদ�ির(�বৗিদ) �দবীর আ�হনন
তারঁ ব� মা�ষ হওয়ার য�থ� �িতব�ক িহসা�ব কাজ ক�র�ছ।এ িবষ�য় � নীরদ চ� �চৗ�রী িলখ�লন;

"১৮৮৩ স�নর িড�স�র মা�স ২২ বৎসর ৮ মাস বয়� রবী�না�থর সিহত এক�
বা�রা বৎস�রর বািলকার িববাহ হয়।উহার চার মা�সর ম�� ১৮৮৪ স�নর এি�ল
মা�স �জ�ািত�নাথ ঠা��রর �িচশ বৎসর বয়�া পি� কাদ�রী �দবী আ�হত�া
কির�লন"িতিন আ�রা িলখ�লন- "�জ�ািত�নাথ এর সংসা�রর সিহত রবী�নাথ ১৮৮১
স�নর মাঝামািঝ হই�ত ১৮৮৩ স�ন িববাহ হইবার সময় পয �� �যভা�ব ��
িছ�লন তা হ�ত এই জন�িত বাঙালী সমা�জ িভি�হীন বিলয়া ম�ন
হই�লানা।তাহার উপ�র কাদ�রী �দবীর ���র স�ত�রা বৎসর প�র ১৯০১ স�ন
রবী�নাথ 'ন�নী�' গ�� �কাশ কিরয়া এই জন�িতর �গৗণ �মাণ িদয়া
�ফিল�লন।"[আ�ঘাতী রবী�নাথ -�ঃ ২৭-২৮]

ফা�ঁক ব�ল রািখ, রবী�নাথ �ক বণ�বাদ িব�রাধী িহসা�ব উপ�াপন কর�লও রবী�নাথ িক� �কান
নমঃ���র �ম�য়�ক �ী ��প �হণ ক�রনিন।রবী�নাথ এর �ী �ণালীিন �দবী িছ�লন পীরালী �া�ণ
পিরবা�রর �ম�য়। কা�জই জাতপাত �থা �থ�ক রবী�নাথ �বর হ�ত �প�রিছ�লন িকনা �স ও ভাববার
িবষয়।�স সময় সািহত�া��ন এ িন�য় �� উ�ঠিছ�লা।কারণ,��ধ হ�দ এসমাট �িব�লত �ফরত জিমদার
�� রবী�না�থর কপা�ল �ট�লা ��াকায় এক অিশি�ত নারী!�ণালীিনর �চহারা �রত �তমন ভা�লা না
হ�লও পীরািল �া�ণ ব�লই রবী�নাথ এ�ক িব�য় ক�রন।এ িন�য় �হ�ম� পসাদ �ল�খন; "বউ �তমন
�িব�ধর হয়িন।��রী নয় �মা�টই।" �ণালীিন �দবীর গা�য়র রং �য �তমন ভা�লা িছ�লানা �স িবষ�য়
�হ�ম� �সাদ ব�লন; "বউ�য়র �খ� বা �দ�হর গঠন সাদা মাটা পাঁচপাঁচী।গা�য়র রং �ামবণ�ছা�া
আর িক�ই বলা যায় না।" �তমন িশি�ত ও িছ�লননা �দবী। একমা� পীরািল �া�ণ ব�লই �য িতিন
�ণািলনী �দবী �ক িব�য় ক�রন এ িন�য় �হ�ম� পসাদ ব�লন; "বাংলা অ�র পিরচয়�� বউ�য়র �কান
রকম �হা�য়�ছ।ঐ পিরবা�র িশ�াদী�ার �কান চলন �নই।�শিকল হ�লা এই �য,ধনী জিমদার �হা�লও
পীরািল �া�ণ পিরবা�রর �ম�য় সবাই িদ�ত চায় না,িকনা।"
�ণালীিন �দবীর গা�য়র রং,তারঁ বংশ ময �াদা বা িশ�াদী�া �ট�ন আনার মা�ন এই না �য আিম তা�ঁক
�ছাট ক�র �দখিছ।রবী�নাথ জাতপা�তর উ����য�ত �প�রিছ�লন িকনা �স িবষ�য় আ�লাকপাত করার



জ�ই এ িবষয়টা টানলাম।রবী�নাথ বণ�বা�দরর উ���ই যিদ হ�বন তাহ�ল তারঁ �লখা কা�
নাটক,কিবতায় �সলমান�দর ���,যবন বল�বন? তারঁ ক��রাধ �ব�� �সলমান�দর িন� জাত,ইতর, িন�
��ণীর ব�ল ম�� ক�রন[রবী� রচনাবলীর ১০ম অং�শর ৪২৮ ��ায় ��� ]।আ�রা বণ�বাদ �কাশ
পায় রবী�নাথ �ণীত "ইং�রজী সহজ িশ�া"য়।আিম এখা�ন িক� ��ল ধরিছ �সখান �থ�ক ��মা�
বাংলায়;

 "�� �ম�য়�র গাধা আ�ছ।

 গরীব �ছ�ল�র এক� �নৗ�কা আ�ছ।

 িন�রু মা�ষ�র এক� মা�র আ�ছ।

 দির� �ম�য়�র এক� �ছা�টা িবছানা আ�ছ।

 খা�টা মা�ষ�র এক� ��র পািখ আ�ছ।

 িব� �ছ�ল�র এক� �� �ড� আ�ছ।

 পাতলা মা�ষ�র (এক�) �� ব� নাক আ�ছ।

 গরীব �ছ�ল�র এক� �রা�না খারাপ কলম আ�ছ।"

[��া ১৬ -ইং�রজী সহজ িশ�া ;রবী�নাথ ঠা�র]

কা�জই রবী�নাথ �ক বণ�বাদ িব�রাধী বলা ��লা িগলা�না ছা�া আর িক��তা ধরা যায় না।এছা�াও
তারঁ ব� হওয়ার বাঁধা িহসা�ব িছ�লা জিমদারগীির,ইংরাজ �তাষণ,�না�বল িন�য় তদবীর িফিকর,উ�িৃত না
িদ�য় �লখার �জা�াতািল এবং ��� িব�শষ �সলমান ও িহ� িব��ষীতা।জিমদারগীির িছ�লা তারঁ অ�
আ�রক �প। কিবতায় এই �প পাঠকরা �দখ�ত পাননা িবধায় রবী�নাথ এর �� �ু�া তারঁা �দখ�ত
পান না িকংবা অত�া� �চা� ভা�ব এি��য় যান।� নীরদ �চৗ�রী রবী� িব��ষী�দর মত রবী�
ভ��দর ম��ও একটা িদক �দখ�ত �প�য়�ছন �য,�রা ��ভা�ব রবী�না�থর �দাষ এি��য় যান।কিব
িহসা�ব যারঁা রবী�নাথ �ক ব� মা�ষ ��জা ক�র আস�ছন জিমদার িহসা�ব তারঁা িক রবী�নাথ �ক
��জা কর�ত পার�বন? রবী�নাথ দফায় দফায় �ব�ব� এ��ট এর কর,খাজনা �ি� ক�র�ছন।তারঁ
পাশাপািশ �সলমান �জা�দর কাছ �থ�ক �জাপাব�ণ এর খাজনা আদায় ক�র�ছন �বআইিন ভা�ব।এর
সত�তা যাচাই�য়র জ� িক� উ�িৃত িদি�;
"১৮৯৪ স�ন রবী�নাথ চাষী�দর খাজনা বাি��য় িদ�য়িছ�লন, খাজনা আদায়ও ক�রিছ�লন। "[ �ঃ



শচী� অিধকাির, িশলাইদহ ও রবী�নাথ �ঃ ১৮, ১১৭]
রবী�নাথ ২ বার ক�র খাজনা আদায় কর�তন।

"সব জিমদার খাজনা আদায় কর�তন একবার রবী�নাথ করত �ইবার।একবার,িক�
রবী�নাথ এলাকার �ষক�দর �থ�ক খাজনা আদায় করত �ইবার। একবার জিমর
খাজনা ি�তীয় বার কালী �জার সময় চাদার না�ম খাজনা" [�ঃইিতহা�সর িনির�খ
রবী�-নজ�ল চিরত, �লখক সরকার শাহা��ীন আহ�মদ ]

এখা�ন আ�লাচনার আ�গ তারঁ িপতামহ ও িপতা �দ�ব�নর �জা�হিতিষতা এক� ��ল ধরার দরকার
পর�লা।ঠা�র বং�শর �জাপী��নর কথা সাংবািদক /বাউল কাঙাল হিরণাথ তারঁ �ামবাত�া �কািশকায়
��ল ধ�রিছ�লন।
"কাঙাল হিরণা�থর অ�কািশত ডা�য়রী,চ���াণ" আষা� ১৩৭১ সং�া �থ�ক ��ল ধরা হ�লা;

"ইত�ািদ নানা �কার অত�াচার �দিখয়া �বাধ হই�লা ��িরণী ��িত জলাশয়�
মৎ�সর �যমন মা বাপ নাই;প�প�ী ও মা�� �য জ� �য �কা�র পা�র মৎস
ধিরয়া ভ�ণ ক�র;ত�প �জার �� হরণ কির�ত সাধারণ মা�� ��র থা�ক
যাহারা �যাগী ঋিষ ও মহা �ব�ব বিলয়া সংবাদপ� ও সভা সিমিত�ত �িস�,
তাহঁারাও �ৎ�া�মাদর'

িপতামহ �ারকানাথ আর িপতা মহিষ �(!)�দ�বন এর মত িতিনও �জা�দর চা�ক �পটা ক�র�ছন,পা�য়
দ�ল�ছন লািথ �ম�র�ছন এমনিক �জা�দর বাি�ঘর ও �ািল�য় িদ�য়�ছন!

"িক� তারঁ ঔদায �ও মানিবক �বা�ধর ঐ�য �স��ও জিমদার ও জিমদারীর �য ঠাটঁ
যা সাম� স��ক�র এক� অ�,তা িতিন বজ�ন কর�ত পা�রন িন।জিমদা�রর �মতা
আ��র ও দাপট স��ক��জা�দর ভীিত �থ�কই �গ�ছ।" [ড�র �পা�ার;�ঃ২০]

রবী� ভ�রা একথা �চার ক�র �ব�ায়,�জা�দর �িবধা�থ�রবী�নাথ �ব�ব�� '�িষ�া�' এক� ��ঋণ
�ক� হা�ত িন�য়িছ�লন।��ল কার �িবধা হ�লা,কা�দর ধন স�দ �ি� �প�লা �স কথা �কান রবী�
ভ� জান�লও আ�াল ক�র যা��ন নািক জা�নন না এ �� �থ�কই �গ�লা।

"কলকাতার িক� ব�বা�ব �যাগা� ক�র তা�ঁদর স�� কিব িন�জ�ক �� ক�র
এক� ��দর কারবার �� ক�রিছ�লন-তার নাম িদ�য়িছ�লন '�িষ�া�'। তারঁা
শতকরা সাত টাকা �দ িদ�য় �লধন �যাগা� ক�রিছ�লন।আর কিব তারঁ
জিমদাির�ত গরীব �জা�দর কাছ �থ�ক �দ িন�তন শতকরা ১২ টাকা।"[ড�র
�পা�ার �ঃ২২]।

কিবর জিমদার স�ার আ�লাচনায় কিব�ক ব� মা�ষ িহসা�ব ভাবায় য�থ� অসততা আ�ছ।�িত���জা
িব�রাধী �সলমান�দর কাছ �থ�ক �িত���জার চাদঁা আদায়, আবার কিবতায় �সই �সলমান�দর কিবতায়
���,যবন, নীচ ইত�ািদ ব�ল গালাগাল িন� মা�িষকতা নয় িক? এছা�াও কিব কলকাতায় ক�র�ছন



�সিলম িব�রাধী জনসভা।�গা�ঁা িহ� ক��ক �গা� বাঁচা�ত �িথবীর মা��ত ভারতব�ষ �র �ণায় সব��থম
"�গা র�ি�ণী সভা" না�ম �য জনসভা� ১৮৯৩ স�ন হয় �স�র �িত�া ক�রন �য়ং রবী�নাথ! [�ঃএ
এক অ� ইিতহাস] ত�ব িতিন �য একমা� �সিলম স���ই িব��ষভরা �লখা িল�খ�ছন তা নয়।তারঁ
িক� িক� ব��� িতিন িহ� ধম�এবং িহ� জাতী�কও কটা� কর�ত ছা��নিন!তারঁ নাটক
"অচলায়তন"এ িতিন িহ�ধম��ক চরমভা�ব আঘাত হা�নন!আ�ঘাতী রবী�নাথ �থ�ক এর উ�িৃত িদি�;

"রবী�নাথ িহ� ধম��ক আঘাত ক�রিছ�লা তারঁ নাটক অচলায়ত�ন।সািহত� পি�কার
স�াদক -��রশচ� সমাজপিত এর িব��� িলখ�লন-রবী�নাথ �মটারিল� হই�ত
পা�রন,িক� িহ�ধম�সমাজ �ক আ�মণ কিরবার অিধকার তাহার নাই।"[আ�ঘাতী
রবী�নাথ-�ঃ৫৪]

ফ�ািসবাদী ��সািলিনর মহৎক�ম�র কথা �ক না জা�ন? িক� আমা�দর কিব ��সািলিন ���ম মজ�লন �য
িতিন তারঁ �শংসায় প��খ হ�য় �গ�লন!কিব একসময় ইতািল যান এবং �সখা�ন ব�স ফ�ািসবাদী
��সািলিনর �ব �শংসা ও ক�রন!�সয়দ আ�ল মক�দ তারঁ রবী� রাজনীিত ���র ��া ১ এ এই
িবষয়� উ��খ ক�র�ছন; "১৯২৬ সা�ল কিব ইতািল যান ��সািলিনর আম��ণ, এবং আিথয়তায় �� হ�য়
��সািলিনর �সংশা ক�রন"
১৯০৫ সা�ল কর�লন ব�ভ��র িব�রাধীতা।িব�রাধীতা কর�লন ঢাকা িব�িব�াল�য়র �িত�ার।ঢাকা
িব�িব�ালয় �িত�ার িব�রাধীতা ক�র �য জনসভা হয় তারঁ সভাপিত িছ�লন �য়ং কিব।"শত হই�লও
�জা। আর �জার বা�ারা �কন উ�িশি�ত হইব" এই মা�িষকতা আশাকির কিবর িভতর
িছ�লানা।এসব িন�য় ক�য়ক� প�ব�িলখ�ত চাই।"ঢাকা িব�িব�ালয় �িত�ায় রবী�নাথ এর অব�ান"
এবং "রবী�নাথ ও �সলমান" িবষয় ��টা পব�াকা�র িলখ�ত চাি�।এই ��টা িবষ�য় িব�ািরত বলার
��� এ নয়। �না�বল �াি�র আ�গ রবী�না�থর �যমন �লখার কদর হয়িন �তমিন �না�বল �াি�র
আ�গ রবী�না�থর ম�� ��ত রবী�নাথ এর জ� হয়িন।তাই �দখা যায়, রবী�না�থর �না�বল �াি�র
প�রর �লখা��লা আ�গর �লখার সা�থ সাংঘিষ �ক।�য কার�ণ িতিন �সলমান�দর ���,যবন,ত�র ব�ল
গালাগাল িদ�য়�ছন �ক একই কার�ণ িতিন �সলমান�দর�ক আবার িহ��দর �চ�য় একধাপ আগা�না
সহ�যা�া িহসা�ব �দ�খ�ছন।�না�বল �াি�র আ�গ উিন ইসলাম ধ�ম�র নবী �হা�দ(সঃ) �ক িন�য় এক
সা�াৎকা�র ব��ন;

‘�কারআন প��ত �� ক�রিছ�ম িক� �বিশ�র এ��ত পািরিন আর �তামা�দর
র��লর জীবন চিরতও ভা�লা লা�গিন। [ �ঃ িবত�া,�লখক �সয়দ �িজ��া, � -
২২৯ ]"

�না�বল �াি�র পর িতিন �হ�দ(সঃ) এর �শংসায় ঈ�দ িমলা��বী�ত �লখাও পা��য়�ছন।�িব�রাধীতা
বিল আর ��র ক�র '�ল �ঝ�ত পারার জ�' বিল এই কার�ণ রবী�নাথ �ক 'ব� মা�ষ' বলার
�বলায় এক� �ভ�বিচ��ই বল�ত হ�ব।যিদ তা�ঁক �সলমান�দর �িত পরবত�কা�ল সদয় হওয়ার জ�
ব� মা�ষ বিল, িকংবা পরবত�কা�ল ইংরাজ িব��বাদ এর জ� ব� মা�ষ বিল তাহ�ল �� �থ�কই
যায়, "�ব�ব��রর �জা�দর জ� জিমদার সা�হব িক ক�রিছ�লন?' �ব�ব�� জিমদারী করার সময় অ�ত�ব�
স�ান (রবী� প�াবিল প�নু) পাওয়ার পরও �ব�ব��র জ� িতিন িক ক�র�ছন বা �কান উপকারটায়
এ�স�ছন? আ�রা �� �থ�ক যায়,�কন িতিন �সলমান�দর �িত ��ব�িব��ষগার ছ�া�লন? �কন ইংরাজ
�তাষা�মাদ কর�লন? িন�জ ��ফ �িতি�ত হওয়ার জ�? যিদ তাই হয় তাহ�ল ব� মা�ষ তা�ঁক
িকভা�ব বলব? রবী�নাথ �না�বল পাওয়ার আগ পয �� ইংরাজ�দর িন�য় "�' শ�� পয �� ক�রনিন!বর�



িবিভ� ই���ত িব�বী�দর খা�ঁটা ক�র�ছন।এমন এমন সব কিবতা ইংরাজ�দর উ���� িল�খ�ছন যা�ত
ইংরাজ�দর অিধি�ত ক�র�ছন "ভগবান" এর আস�ন!�ক �না�বল �াি�র পরপরই �কন ইংরাজ�দর
ভগবান �থ�ক যব�ন নামা�লন? এর আ�গ �কন ক�রন িন? কারণ িক এই �য, "রবী�নাথ জান�তন
একবার �না�বল �প�ল �সটা আর �ফরৎ �নয়া যায় না,তাই িতিন এখন ইংরাজ�দর �চৗ���ষ কর�লও
পা�ছ �না�বল �খায়া যা�বনা!"এক ফা�ঁক ব�ল রািখ, বলা হয় �য রবী�নাথ নািক �কান এক িব�বী
হত�ার �িতবা�দ ইংরাজ�দর �দয়া নাইট উপািধ ত�াগ ক�রিছ�লন।িক� আ�য �হ�লও সত� এই �য,
�না�ব�লর মত "নাইট' উপািধ একবার �প�ল আর ত�াগ করা যায়না!রবী�নাথ এর ঐ একই সময়
"ইউ�ফ আলী" নামক �ার উপািধ�া� এক �সলমান ও নাইট উপািধ �প�য়িছ�লন।িক� িব��বর ��খ
উিনও নাইট উপািধ ত�াগ কর�ত চাই�লন। নাইট উপিধ ত�াগ িনয়মবিহ��ত হওয়ায় উিন আর ত�াগ
কর�ত পা�রনিন।�সসময় রবী��রর নাইট উপিধ ত�া�গর খবর িন�য় ভারতব�ষ ��ল�লূ হ�য় িগ�য়িছল
ভার�ত।তাই �ার ইউ�ফ আলী রবী�নাথ �ক িচ� িল�খ নাইট উপািধ ত�া�গর �পস জান�ত চাই�ল
রবী�নাথ জানা�লন,শত �চ�া ক�রও এই উপািধ ইংরাজ�দর িফির�য় �দয়া যায়িন।এই িবষ�য় "এ এক
অ� ইিতহাস' ��� ��াকার িবশদ আ�লাচনা ক�র�ছন রবী�নাথ ও ইউ�ফ আলীর িচ�র �ব� ছিব
িদ�য়।রবী�নাথ এর ইিতহাস িব��ষন কর�ল তারঁ �িব�রাধীতা �হাক আর ��র ক�র "�ল' �হাক �য
�কান কার�ণই তা�ঁক ব� মা�ষ বলা যায় না।রবী�নাথ িন�জই তারঁ ব� মা�ষ হওয়া�ক ��িব�
ক�র�ছন।তাই যারঁা সািহ�ত�র পা�ায় �ফ�ল রবী�নাথ �ক একজন ব� মা�ষ িহসা�ব উপ�াপন কর�ছন
তা�ঁদর �াতা�থ���াত কলািম� �সয়দ আ�ল মক�দ এর এই কথা�� �র�খ �লখাটার সমাি�
ঘটালাম।�সয়দ আ�ল মক�দ তারঁ রবী� রাজনীিত ��� ব�লন;
"ধরা যায়, একজন কথািশ�ী এমন এক কাহীিন িলখ�লন �যখা�ন �ধান চির� িব�বী-িব��াহী ও
�সং�া�ররর িব��� আ��ালনরত িক� �াি�গত জীব�ন �লখক িন�জ �িবধাবাদী সমা�জর শ��দর
স�� একাস�ন তারঁ অব�ান এবং �গিতিব�রাধী-তাহ�ল িক তা�ঁক আমরা মহৎ �ি� বলব?'

(এই�লখািটপূ�ব��কাথাও�কািশতহয়িন)

cwiwPwZ:



Avwg mRj Avn‡g`|eqm 20| †cov‡kvbv KiwQ ÒBwZnvmÓ wb‡q GKwU miKvix K‡j‡R|BwZnvm PPv©q
eªZx| eZ©gv‡b †MvÎ wfwËK BwZnvm PP©v n‡”Q, †MvÎ cÖwZwbwaMY Zv‡`i Mwn©Z BwZnvm †K †Pu‡Q †d‡j
w`‡”Qb d‡j BwZnv‡m PwP©Z n‡”Q MvuUveuvav wg‡_¨I! BwZnv‡m PwP©Z wg‡_¨‡K Dc‡i †d‡j mZ¨‡K cÖwZôv
Kivi msKí MÖnY K‡iwQ|Rvwb BwZnv‡m PwP©Z mKj wg‡_¨‡K Dc‡i ‡djvi ÿgZv Avgvi †bB ,ZeyI †Póv
Ki‡Z ÿwZ wK? AšÍZ wKQz GKUv mZ¨ hw` Avgvi Øviv D`NvUb nq †mUvB Avgvi mdjZv|‡Póv Kwi
BwZnv‡mi mKj wefvM wb‡q Rvb‡Z|‡kl ch©šÍ KZUzKz †h‡Z cvie Zv Avjøvn& gvjyg|


